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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผกูพันต่อองค์การของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ 369 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอย             
เชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมีความผูกพันต่อ
องค์การมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อายุงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มพนักงานที่มี
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานมากมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อายุงานน้อย ส่วนด้านเพศและระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันพบว่ามีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยการรับรู้
บรรยากาศองค์การ 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และด้านการค านึงถึงพนักงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 
0.223 รองลงมา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการค านึงถึงพนักงาน              
มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.210, 0.160 และ 0.116 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ 
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ABSTRACT 
 

The aims of this research are as follows: (1) to implement a comparative study on organizational 
commitment at the Krungthai Bank head office and classified by personal factors; and (2) to study the 
effects of the organizational climate on organizational commitment at the Krungthai Bank head office. 
The samples included 369 employees of the Krungthai Bank head office.  A questionnaire with a 
reliability of 0.95 was used as the instrument for data collection. The statistics for data analysis included 
frequency, percentage, mean, SD, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. The findings 
were revealed as follows: (1) different marital status caused significantly different organizational 
commitment (p < 0.05). To clarify, it was found that married employees had higher organizational 
commitment than single, widowed, divorced and separated employees. Different organizational 
commitment was caused by factors including different ages, monthly income and years of experience at 
a significant level (p < 0.05). To clarify, it was found that older employees with a high monthly income 
and years of experience had higher organizational commitment than younger employees with a low 
monthly income and years of experience, and different genders or educational levels did not cause 
different organizational commitment; (2) the four factors of perceived organizational climate, i.e., 
motivation, organizational technologies, participation in decision making, employee care, and they 
significantly affected overall organizational commitment (p < 0.05). The variable with the hugest effect 
was motivation, with standardized regression coefficient of 0.223, followed by organizational 
technologies, participation in decision-making and employee care and a standardized regression 
coefficient of 0.210, 0.160, and 0.116, respectively. 
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บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของทุกองค์การตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่า

เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทุกองค์การยังพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อคิดริเริ่ม
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ทุกองค์การประสบผลส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยพนักงานท่ีมีความรู้ ทักษะความสามารถ
เพื่อช่วยผลักดันให้องค์การเจริญก้าวหน้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ซึ่งหากองค์การใดประกอบด้วยทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้แล้ว ย่อมจะส่งผลให้องค์การนั้น
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว 

บมจ.ธนาคารกรุงไทยเป็นองค์การธุรกิจที่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์มาโดยตลอด  ธนาคารให้
ความส าคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกเหนือจากการพัฒนา



3 
 

ศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว การรักษาพนักงานให้คงอยู่เป็นสิ่งที่องค์การควรต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์การเป็นก าลังส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและมีความสามารถในการแข่งขัน หากองค์การสูญเสียพนักงานไปแล้วนั้นจะส่งผลให้องค์การมีต้นทุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้นทั้งในด้านกระบวนการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ดังนั้นองค์การจึงควรเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานมีทัศนคติในเชิง
บวกและรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้อย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์การ 
(Steers, 1997) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะแสดงออกถึงพฤติกรรมจงรักภักดี ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมาย               
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เสียสละ มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และมีแนวโน้มที่จะขาดงานและลาออกจาก
องค์การอยู่ในระดับต่ า (Steers & Porter, 1991) 

บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญหนึ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจาก
บรรยากาศองค์การนั้นมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ 
(นิภา แก้วศรีงาม, 2547) การจะรักษาพนักงานที่มีค่าให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้อย่างยาวนานนั้น จ าเป็นที่จะต้องสร้าง
บรรยากาศองค์การให้มีลักษณะเอื้อต่อการท างาน โดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการท างานมาก
ขึ้น งานมีความท้าทายสูงขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจากพนักงานแต่ละหน่วยงานช่วยกันระดมความคิดและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อผลักดันให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหากองค์การมีการเสริมสร้าง ให้มี
บรรยากาศในการท างานที่ดี ย่อมจะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน ยินดีปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ เกิดความรักและสามัคคีกันภายในองค์การน าไปสู่การเสียสละมุ่งมั่นอุทิศตนท างานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์การ เกิดความยึดมั่นจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์การในที่สุด (นิลเนตร วีระสมบัติ, มณีรัตน์ สุดโต, และ เบญจมา                
เลาหพูนรังษี, 2551) ในทางตรงข้ามหากองค์การไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานใน
องค์การได้นั้น จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในการท างาน มีประสิทธิภาพในการท างานลดลง และเป็นผลให้
พนักงานมีแนวโน้มที่จะขาดงานและลาออกจากงานเพิ่มขึ้น (พจนี ฐอสุวรรณ, 2549) 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางให้แก่
ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อเสริมสร้างให้องค์การมีบรรยากาศในการท างานที่เหมาะสม พนักงานเกิดความพึงพอใจต่องานและองค์การ เกิดความรัก
สามัคคีกันภายในองค์การ พร้อมที่จะเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การน าไปสู่การพัฒนาระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ท าให้องค์การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้อย่า งยาวนาน               
ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและน าพาให้องค์การประสบผลส าเร็จและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ส านักงานใหญ่ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
2. การรับรู้บรรยากาศองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า เกณฑ์ส่วนใหญ่ที่นิยมน ามาใช้

ตามตัวแปรด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ 
รายได้ และระดับการศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของแต่ละบุคคลและวัดได้ง่ าย
มากกว่าตัวแปรอื่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันเป็นสิ่งท่ีก าหนดถึงลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) เป็นลักษณะของ
ประชากรที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดของครอบครัว การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ และสัญชาติ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ Likert (1976) กล่าวว่า บรรยากาศขององค์การประกอบด้วย
หลายมิติ โดยอธิบายถึงการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการท างานภายในองค์การ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
การแสดงออกของพนักงานในองค์การ บรรยากาศองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก ่
  1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (Communication Flow) หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามีการติดต่อสื่อสาร
กับพนักงานอย่างเปิดเผย ท าให้พนักงานทราบความเป็นไปภายในองค์การ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูก ต้อง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-Making Practices) หมายถึง พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อการก าหนด
เป้าหมายการท างาน และมีโอกาสได้ตัดสินใจในเรื่องงานเมื่อมีข้อมูลเพียงพอและถูกต้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส             
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็นจากพนักงานในเรื่องงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

3. การค านึงถึงพนักงาน (Concern for Persons) หมายถึง องค์การมีความเอาใจใส่พนักงานด้วยการจัดหา
สวัสดิการต่าง ๆและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เพื่อท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ                
ในการท างาน 

4. การใช้อ านาจและอิทธิพลในองค์การ (Influence on Department) หมายถึงผู้บังคับบัญชาและพนักงานของ
องค์การมีการใช้อ านาจในการท างานภายในองค์การได้ตามความเหมาะสมและมีอิทธิพลต่อกันในการบริหารงานภายใน
องค์การ เช่น หากผู้บังคับบัญชาและพนักงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ผู้บังคับบัญชาจะบริหารงานง่ายขึ้นโดยพนักงานก็จะ
ไม่ต่อต้าน 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ (Technological Adequacy) หมายถึง องค์การมีการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรที่ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ให้มีความทันสมัย รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) หมายถึง องค์การมีนโยบาย หรือระบบท่ีสนับสนุนให้พนักงานมี
ความตั้งใจในการท างาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เช่น การพิจารณาเงินเดือน โบนัส การเลื่อนต าแหน่ง เพื่อกระตุ้นให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
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Steers & Porter (1991) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ การศึกษา
องค์การจะไม่สมบูรณ์หากขาดการพิจารณาในเรื่องของบรรยากาศองค์การ โดยบรรยากาศองค์การเป็นลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกและความรู้สึกของพนักงานที่มีกับองค์การที่
ปฏิบัติงานอยู่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการก าหนดทัศนคติ และพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองค์การ 

รัชนู เรืองโอชา (2554) ได้ให้ค านิยามของบรรยากาศองค์การว่า หมายถึง ลักษณะหรือองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งบุคลากรขององค์การนั้นสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นสิ่งที่มี
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ และมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์การนั้นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
Allen & Meyer (1990) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง สภาวะทางจิตของแต่ละบุคคลที่มีต่อ

องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ แบ่งได้เป็น 3 มิติ ดังนี้ 
1. ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ โดย

แสดงถึงความมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การได้มีส่วนร่วมและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
2. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน

ที่มีต่อองค์การ อันเกิดจากการได้รับผลตอบแทนในการท างานขณะที่อยู่กับองค์การ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส เป็นต้น 
เกิดเป็นพฤติกรรมในการท างานกับองค์การอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องการย้ายงานหรือเปลี่ยนงาน ตระหนักว่าสิ่งที่ ตนได้รับจาก
องค์การมีคุณค่าสูงกว่าที่จะลาออกจากองค์การ 

3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกด้านคุณธรรมของ
พนักงาน โดยรับรู้ว่าตนควรจงรักภักดี ทุ่มเทปฏิบัติงาน และท างานเพื่อตอบแทนให้กับองค์การต่อไป อันเกิดจากหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือความรู้สึกเกิดส านึกท่ีตนเองได้มีโอกาสเข้ามาร่วมท างานกับองค์การ 

Steers & Porter (1991) อธิบายว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพันองค์การของพนักงาน เกิดจากปัจจัยด้าน
โครงสร้าง บรรยากาศขององค์การ และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่อยู่ในองค์การ น าไปสู่ความปรารถนาหรือต้องการของ
พนักงานท่ีจะคงอยู่หรือลาออกจากองค์การ 

นิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ (2551) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ระดับความรู้สึกของพนักงาน              
ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกและมีความเกี่ยวพันกับองค์การโดยแบ่งเป็น ด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐาน และด้านการเล็งเห็น
ผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ค านวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Yamane (1970) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้คลาดเคลื่อนได้
ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 369 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการแบ่งช้ันภูมิ (Stratified 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามโดยประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การแจกแจงความถี ่(Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย       ใช้สถิติ 

Independent sample t-test สถิติ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbachs’ 

alpha Coefficient) 
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ ค่า t-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 

of Variance) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

232 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และมีอายุงาน 11 - 15 ปี จ านวน              
109 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยบรรยากาศองค์การ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการ
ค านึงถึงพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ด้านการใช้อ านาจและอิทธิพลในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้าน
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันองค์การ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพัน
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา ได้แก่   ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และด้านการคงอยู่กับองค์การ               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีอายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอายุงานที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไ ว้ 
ส่วนด้านเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การเรียงตามล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน             
ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการค านึงถึงพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.223, 0.210, 0.160 และ 0.116 ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน พิจารณาเป็น
รายด้านได้ดังนี้ 

ด้านเพศ พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากองค์กรให้การ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานในทุกเพศ จึงอาจท าให้พนักงานท่ีมีเพศสภาพแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 
  ด้านอายุ พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยส่วนมากกลุ่มพนักงานที่มีอายุมากมี
ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีอายุน้อยกว่า อาจเป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มพนักงานที่มีอายุน้อยเริ่มท างานกับ
องค์การไม่นาน รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มพนักงานที่มีอายุมากซึ่งมีความผูกพัน
ต่อองค์การสูง สอดคล้องกับแนวคิดของเสตียร์และพอตเตอร์ Steers & Porter (1991) ที่กล่าวว่า พนักงานที่มีอายุมากมี
แนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชพัฒน์ พัฒนปรีชากุล 
(2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบรรยากาศองค์การและเจนเนอเรช่ันกับความผูกพันองค์การกรณีศึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมธนาคาร พบว่า พนักงานที่มีเจนเนอเรช่ันที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน โดย
พนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความผูกพันต่อองค์การที่อยู่ในระดับสูงกว่าพนักงานเจนเนอเรช่ันวาย 
  ด้านสถานสมรส พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกันมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อาจเป็นผล
เนื่องมาจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรสแล้ว มีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นและต้องการมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน             
ไม่นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนนิกานต์ บุญเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของ
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พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กรณีศึกษากลุ่มพนักงานรุ่นเก่า (Baby Boomer) และกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ 
(Generation Y) พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรใน
ภาพรวมด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเป็นเพราะการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานช้ีวัดจากผลงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกั นที่ระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติ 0.05 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยส่วนมาก
กลุ่มพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนน้อยกว่า อาจ
เป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มพนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีสูงมักมีต าแหน่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีมากกว่าซึ่ง
อาจท าให้มีความผูกพันต่องานและองค์การสูงตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตภณ ตันสกุล (2561) ศึกษาเรื่อง 
บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีรายได้
และอายุงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
  ด้านอายุงาน พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ที่มีอายุงานแตกต่างกัน  มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยส่วนมากกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานมากมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานท่ีอายุงานน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มพนักงานท่ีมี
อายุงานมากได้ซึมซับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ พึงพอใจในงานที่ตนได้รับในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
น้ าทิพย์ แซ่เฮ้ง (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานที่มีอายุและประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน  มีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบมจ.
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้                 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา สุทธิประภา (2561: 25-32) ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การและความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในเครือเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ            
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูงและบรรยากาศองค์การโดยรวมสามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ
ได้ร้อยละ 58.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 พิจารณาเป็นรายด้านได้ ดังนี ้

ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน พบว่า เป็นตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่โดยรวมมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากหากองค์การมีการเสริมสร้างให้มีบรรยากาศองค์การที่สร้างแรงจู งใจในการท างาน เช่น                
มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ช่ืนชมและยกย่องส่งเสริมพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ย่อมจะ
ส่งผลให้พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างผลงานท่ีดีให้แก่องค์การต่อไป  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล ดวงบุบผา (2563: 431-436) ศึกษาเรื่อง บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานเจนเนอเรช่ันวายของธนาคารออมสิน พบว่า บรรยากาศองค์กรด้านการสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็น
ทีม การได้รับการสนับสนุน ความไว้วางใจ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ พบว่า เป็นตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องมาจากองค์การในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น 
ซึ่งหากมีการจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการท างานให้พนักงานอย่างเพียงพอและปรับปรุงให้ทันสมัย
ย่อมจะช่วยเอื้ออ านวยให้พนักงานได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการท างานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาณิชญา 
มานิสสรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน การรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจที่
จะลาออกของพนักงานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อระหว่างการ
รับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออก การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านการ
ค านึงถึงพนักงาน และด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจที่จะลาออก กล่าวคือ หาก
พนักงานรับรู้บรรยากาศองค์การด้านที่กล่าวข้างต้นในเชิงบวกเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้มตั้งใจที่จะลาออกลด
น้อยลง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า เป็นตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเป็นเพราะปัจจุบันการท างานมีความท้าทายมากขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานช่วยกันคิดค้นพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา ดังนั้นหากองค์การส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างานที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่พนักงานทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในงาน ย่อมจะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขอ งองค์การมากขึ้น 
ก่อให้เกิดความผูกพันต่องานและองค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ แจ้งข า (2561: 85-94) ศึกษาเรื่อง การรับรู้
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา การให้รางวัลและการ
สนับสนุน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานฯ มีอิทธิพลในการพยากรณ์ร้อยละ 45 

ด้านการค านึงถึงพนักงาน พบว่า เป็นตัวแปรบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อความ ผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
อาจเป็นผลเนื่องมาจากหากองค์การมีการจัดหาสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ย่อมจะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์การที่ตนท างานอยู่และต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาณิชญา มานิสสรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน การรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การ
เป็นตัวแปรสื่อ พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลทางลบต่อความตั้งใจที่จะลาออกโดยเฉพาะด้านการค านึงถึงพนักงาน 
หากพนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการค านึงถึงพนักงานในเชิงบวกมากขึ้นจะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะ
ตั้งใจลาออกลดลง 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มที่มีอายุน้อยมีระดับความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานกลุ่มที่มีอายุมาก 

องค์การควรสื่อสารด้านนโยบายเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงานให้พนักงานในองค์การทราบเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ      
ในการท างานและสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานกลุ่มที่มีอายุน้อยเห็นเป้าหมายในการท างาน ควรให้การสนับสนุนและเปิด
โอกาสในพนักงานกลุ่มนี้ได้แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทร่วมในการท างาน สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
ซึ่งจะช่วยใหพ้นักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและปรารถนาที่จะท างานอยู่กับองค์การต่อไป 

2. ผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยมีระดับความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงาน
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก องค์การควรจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้พนักงานอย่างเป็นประจ า
ตลอดจนมอบหมายงานที่ส าคัญ เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้มีทักษะการท างานทีสู่งขึ้น รู้สึกได้รับความไว้วางใจ มีโอกาสก้าวหน้า
ในงาน และควรมีนโยบายส่งเสริมพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีขวัญก าลังใจและภาคภูมิใจในงาน
ที่ตนเองท า จูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นตั้งใจท างานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์การ เกิดความรู้สึกผูกพันในงานและผูกพัน           
ต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 

3. ผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มที่มีอายุงานน้อยมีระดับความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานกลุ่มที่มี                 
อายุงานมาก องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มที่มีอายุงานน้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ขององค์การอย่างสม่ าเสมอ              
เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันกับพนักงานที่มีอายุงานมาก เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้             
ได้ซึมซับค่านิยมขององค์การ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีในการท างาน รู้สึกได้รับการยอมรับ รักในงานท่ีท า รับรู้ถึงการเป็นสมาชิก
และมีความผูกพันต่อองค์การต่อไปในระยะยาว 

4. องค์การควรเสริมสร้างบรรยากาศองค์การในด้านแรงจูงใจในการท างาน โดยจัดฝึกอบรมและพัฒนา
ความสามารถให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพิ่มพูนความรู้ทักษะการท างานใหม่ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน ให้การส่งเสริมและยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานอันจะส่งผล
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ มุ่งมั่นทุ่มเทสร้างผลงานที่ดีให้ กับองค์การอย่างต่อเนื่องและเกิดความผูกพันต่อ
องค์การในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรบรรยากาศองค์การด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ

เพิ่มเติม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าทั้งสองตัวแปรมีอิทธิพลสูงต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบรรยากาศองค์การให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ควรศึกษาตัวแปรบรรยากาศองค์การในมิติอื่นเพิ่มเติม เช่น ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการสนับสนุน เป็นต้น 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การได้ครอบคลุมในทุกมิติ 

3. ควรขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาให้กว้างขึ้น โดยศึกษาวิจัยกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ส านักงาน
เขตและสาขา เพื่อช่วยให้ทราบข้อมูลในภาพรวมขององค์การและสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ  ที่อาจส่งผลต่อความผูกพันองค์การเพิ่มเติม เช่น  ภาวะผู้น า ลักษณะของงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมหลายปัจจัย ช่วยให้องค์การมีเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายและน าไปปรับใช้ใน
การพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ ตลอดจนให้การช่วยเหลือและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบับ
นี้นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา
ของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กาญณ์ระวี                  
อนันตอัครกุล และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์  ที่ให้ความกรุณาเป็นอย่างสูงเสียสละเวลาเป็นคณะกรรมการสอบ               
สารนิพนธ์ และให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถามของสารนิพนธ์ฉบับนี้ อีกทั้งช่วยให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน า
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งช่วยให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร            
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้ผู้วิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ และขอบพระคุณในความเมตตาดูแลจนจบหลักสูตร 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งที่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้การ
สนับสนุนและเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้กับผู้วิจัยตลอดมา ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา  พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ที่ให้การส่งเสริมช่วยเหลือและให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีมิได้กล่าวถึงมา  ณ ท่ีนี้จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบผลส าเร็จ 
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